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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp

• Zmiany, które weszły w życie:

– zmiana w zakresie szkoleń okresowych dla pracowników 

administracyjno-biurowych

• Zmiany planowane:

– zmiany w zakresie dokumentowania szkoleń

– zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 

szkoleń z zakresu bhp
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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp c.d.
Zwolnienie z obowiązku szkolenia pracowników biurowych

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

1) art. 2373 § 22 – 4 Kodeksu pracy

2) ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 

i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244)
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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp c.d.
Zwolnienie z obowiązku szkolenia pracowników biurowych

Okresowe szkolenie bhp nie jest wymagane, gdy:

• rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów 

o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której 

ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, wynika, że jest to konieczne.
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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp c.d.
Zwolnienie z obowiązku szkolenia pracowników biurowych

Okresowe szkolenie bhp dla pracowników biurowych jest wymagane:

• w przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy 
w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się 
w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia 
kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

• gdy z dokonanej oceny ryzyka, wynika, że przeprowadzenie 
szkolenia okresowego, stało się konieczne. 

Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy, licząc odpowiednio od dnia ustalenia wyższej kategorii 
ryzyka lub od dnia dokonania oceny ryzyka.
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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp c.d.
Planowane zmiany 

Przepisy obowiązujące: projekt

• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia ................. 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
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Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp c.d.
Planowane zmiany c.d.

Co się może zmienić?

• rezygnacja z obowiązku stosowania pieczęci we wzorach kart 
szkolenia wstępnego oraz zaświadczeniu o ukończeniu 
szkolenia okresowego w dziedzinie bhp,

• zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do 
organizowania szkoleń w dziedzinie bhp dostosowujące do 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców,

• dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian zawartych 
w Kodeksie pracy, dotyczących szkoleń bhp.
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Zmiany w przepisach dotyczących służby bhp

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

1) art. 23711 § 1 Kodeksu pracy

2) ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 

podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244)
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Zmiany w przepisach dotyczących służby bhp c.d.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do 

wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej 

służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy 

działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię 

ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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Zmiany w przepisach o dozorze technicznym c.d.

Najważniejsze zmiany:

• Doprecyzowanie terminologii ustawowej poprzez zdefiniowanie
takich pojęć, jak modernizacja”, „naprawa”, „konserwacja”.

• Wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych
w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Zaświadczenia kwalifikacyjne będą miały ograniczoną ważność, przy
czym minimalny okres ważności zaświadczenia to okres 5 lat
i maksymalny okres 10 lat. Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych
uzależniona jest od rodzaju urządzeń, , stopnia trudności w jego
obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może
spowodować.
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Zmiany w przepisach o dozorze technicznym c.d.

• Przedłużanie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest 
bezpłatne.

Podstawą przedłużania okresu ważności zaświadczeń 
kwalifikacyjnych jest wykonywanie czynności zawodowych przez 
okres 3 lat w okresie 5 letnim poprzedzającym złożenie wniosku 
o przedłużenie kwalifikacji. Potwierdzenie wykonywania tych 
czynności będzie miało formę oświadczenia (bez zbędnych 
dokumentów i zaświadczeń).

Warunki:
1) złożenie wniosku nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności,

oraz
2) wykonywanie czynności określonych w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez

co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia.
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Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

• Wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów kontroli
w postaci elektronicznej (alternatywnie do postaci papierowej).

• Honorowania uprawnień firm w zakresie posiadanych uprawnień
dotyczących wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń
technicznych bez względu na to, która jednostka dozoru
technicznego je wydała

(podmiot wykonujący ww. czynności, który posiada już zaświadczenie
kwalifikacyjne w tym zakresie, nie będzie musiał przechodzić od początku
osobnej procedury uzyskiwania tego dokumentu).
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Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

• Honorowanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających
umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących
urządzenia techniczne

(organy dozoru technicznego, honorują wydawane przez siebie
zaświadczenia kwalifikacyjne nie angażując w to przedsiębiorców).

• Obowiązek zgłaszania uszkodzeń lub nieszczęśliwych wypadków
związanych z eksploatacją UTB

(eksploatujący urządzenie techniczne został zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia właściwej jednostki dozoru technicznego o
każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku
związanym z jego eksploatacją).
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Nowe regulacje bhp przy obsłudze żurawi

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., a częściowo od 

16 maja 2019 r. i 16 listopada 2019 r.:

• rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 

2147) 
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Nowe regulacje bhp przy obsłudze żurawi c.d.

Najważniejsze regulacje:

• kwalifikacje operatora,

• kwalifikacje sygnalisty i hakowego, w tym zakaz wykonywanie przez jedną 

osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego,

• nowe dokumenty:

– instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych,

– instrukcja ewakuacji z kabiny żurawia,

• obowiązki w zakresie zapewnienia komunikacji,

• zasady dotyczące pracy żurawia w warunkach kolizyjnych, stwarzających 
możliwość zetknięcia się żurawia albo ładunku z innym żurawiem lub 
obiektem,
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Nowe regulacje bhp przy obsłudze żurawi c.d.

• doposażenie żurawi m.in. w:

– urządzenie komunikacyjne umożliwiające operatorowi żurawia 
łączność z sygnalistą;

– sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed 
zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku, słyszalny na 
określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane 
z wykorzystaniem żurawia;

– diagram udźwigu;

– urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie;

– urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru mierzonej na 
wysokości wysięgnika;

– środki gaśnicze i środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Przepis obowiązuje od 16 maja 2019 r.
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Nowe regulacje bhp przy obsłudze żurawi c.d.

W przypadku, gdy żuraw pracuje w warunkach ograniczonej widoczności na 

terenie jego pracy należy zapewnić:

1) oświetlenie rozmieszczone w sposób niepowodujący oślepienia osób

obsługujących żurawie;

2) oświetlenie o odpowiednim natężeniu zapewniające właściwą 

widoczność operatorowi żurawia w każdym punkcie poboru ładunku;

3) światła obrysowe określające położenie skrajnych elementów żurawia.

Przepis obowiązuje od 16 maja 2019 r.
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Nowe regulacje bhp przy obsłudze żurawi c.d.

Dotarcie do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości równej 80 m lub 
większej odbywa się za pomocą dźwigu (windy) lub innego urządzenia 
ułatwiającego dotarcie. 

Dopuszcza się zastosowanie pomostu łączącego budynek z żurawiem 
oraz usytuowanie go na wysokości co najmniej 80 m.

Przepis obowiązuje od 16 listopada 2019 r.
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Zmiany w przepisach bhp w placówkach oświatowych

Przepisy obowiązujące od 29 listopada 2018 r.:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. 69)

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140)
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Zmiany w przepisach bhp w placówkach oświatowych c.d.

Najważniejsze zmiany:

• obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są 
wycieczkami,

• obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowania zajęć oraz możliwości psychofizycznych uczniów
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,

• określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie
zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów
szkolnych,
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Zmiany w przepisach bhp w placówkach oświatowych c.d.

• obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu przejść na terenie szkoły lub
placówki oraz zabezpieczenia ich przed poślizgiem,

• obowiązek zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków spożycia 
posiłków w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym 
celu,

• wprowadzenie obowiązku zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości 
przerw międzylekcyjnych,

• uzupełnienie katalogu miejsc, w których powinna znajdować się apteczka, 
o świetlicę,
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Zmiany w przepisach bhp w placówkach oświatowych c.d.

• rozszerzenie grupy osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy,

• zobowiązanie prowadzącego zajęcia do zapoznania uczniów z kartami 
charakterystyk niebezpiecznych substancji chemicznych i ich 
niebezpiecznych mieszanin,

• określenie terminu na sporządzenie i doręczenie protokołu 
powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się 
z materiałami postępowania powypadkowego.
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Zmiany w przepisach bhp w uczelniach wyższych

Przepisy obowiązujące od 2 listopada 2018 r.:

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia
w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i kształcenia (Dz.U. poz. 2090)

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz. 897 ze zm.)
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Zmiany w przepisach bhp w uczelniach wyższych

Co się zmienia?

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie określało ogólne
przepisy bhp w uczelniach, natomiast, zgodnie z brzmieniem
nowego upoważnienia ustawowego, rozporządzenie określa jakie
działania ma podejmować i jakimi narzędziami powinien się
posługiwać rektor, aby zapewnić w uczelni bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i kształcenia.
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Zmiany w przepisach bhp w przepisach 
przeciwpożarowych

Przepisy obowiązujące od 29 stycznia 2019 r.:

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. poz. 67)
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Zmiany w przepisach bhp w przepisach 
przeciwpożarowych

Nowe obowiązki:

• przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji ewakuacji ludzi                        

w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej 

strefy pożarowej co najmniej raz na 2 lata, a także przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej o charakterze rozrywkowym, polegającym na 

organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się                   

z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość 

przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest 

możliwość ich ewakuacji, a także sprawdzanie spełniania wymagań ochrony 

przeciwpożarowej .

Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej

o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się

posługuje. 28



Zmiany w przepisach bhp w przepisach 
przeciwpożarowych c.d.

• Sprawdzenia dokonywane są z udziałem rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osoby legitymującej się

kwalifikacjami specjalisty ochrony przeciwpożarowej (posiadającymi tytuł

zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby

Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa

w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego).

• Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części

jest obowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie

przeprowadzenia powyższych czynności, nie później niż na 7 dni przed ich

przeprowadzeniem.
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Zmiany w przepisach bhp w przepisach 
przeciwpożarowych c.d.

• Ze sprawdzeń, należy sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji

ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

• Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części

jest obowiązany złożyć protokół ze sprawdzeń do właściwej komendy

powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od

dnia przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji

ludzi w miejsce bezpieczne oraz spełnienia wymagań ochrony

przeciwpożarowej.
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Zmiany w przepisach bhp w przepisach 
przeciwpożarowych c.d.

• Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części,

przeprowadza sprawdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie

rozporządzenia
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Zmiany we wzorze protokołu powypadkowego

Przepisy obowiązujące: projekt

• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia ................. 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
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Zmiany we wzorze protokołu powypadkowego c.d.

Podstawowy cel projektu: dostosowanie wzoru do nowych przepisów

o ochronie danych osobowych i minimalizacja liczby przetwarzanych

danych osobowych

Usunięto:

• miejsce urodzenia poszkodowanego,

• imię ojca,

• NIP poszkodowanego,

• pieczęć pracodawcy,

• REGON pracodawcy.
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Zmiany we wzorze protokołu powypadkowego c.d.
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Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach 
energetycznych

Przepisy obowiązujące: projekt

• rozporządzenie Ministra Energii z dnia ................. 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych
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Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach 
energetycznych c.d.

Projektowany akt prawny w stosunku do obowiązującego rozporządzenia ma na

celu:

– ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze

organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych

(doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych, prac eksploatacyjnych

oraz dodano nowe, m. in.: prac pomocniczych przy urządzeniach

energetycznych, poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego,

kierującego zespołem),

– określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji

urządzeń energetycznych,

– opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac

wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
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ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA 

PYTAŃ! 
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DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 

W SZKOLENIU!
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